
 

Ikt. sz.: KTB/108-1/2012. 

 

KTB/54/2012. sz. ülés 

(KTB/164/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 

2012. november 13-án, kedden, 10 óra 08 perckor  

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében 

megtartott üléséről 

                                                 

∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 



- 2 - 

Tartalomjegyzék 

 

Az ülés megnyitása .................................................................................................................. 5 

A határozatképesség megállapítása ....................................................................................... 5 

A napirend elfogadása ............................................................................................................ 5 

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 

átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8889. szám 

– a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása).......... 5 

A napirendi pont lezárása ................................................................................................ 6 

Az ülés bezárása ...................................................................................................................... 6 



- 3 - 

Napirend: 

 

1. Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 

átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8889. szám – a 

bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

2. Egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/8890. szám – kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első 

helyen kijelölt bizottságként) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl:     dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke 

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

Babák Mihály (Fidesz) 

Balla György (Fidesz) 

Herman István Ervin (Fidesz) 

Kara Ákos (Fidesz) 

Márton Attila (Fidesz) 

Dr. Vitányi István (Fidesz) 

Hoffman Pál (KDNP) 

Dr. Szekeres Imre (MSZP) 

Dr. Veres János (MSZP) 

Rozgonyi Ernő (Jobbik) 

 

Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Balázs József (Fidesz) dr. Puskás Imrének (Fidesz), 

 Dr. Bóka István (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz), 

Dr. Dancsó József (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP), 

Ékes József (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz), 

Font Sándor (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz), 

Magyar Anna (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz), 

Dr. Nagy István (Fidesz) dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz), 

Dr. Pósán László (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz), 

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP), 

Boldvai László (MSZP) dr. Szekeres Imrének (MSZP). 

 

Meghívottak részéről hozzászólók: 
 
 Asztalosné Zupcsán Erika, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes 

államtitkára 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Bizottság! Mindenkit nagy tisztelettel, szeretettel köszöntök.  

A határozatképesség megállapítása 

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a bizottságunk határozatképes, ennek 
megfelelően megkezdhetjük a munkánkat. 

A napirend elfogadása 

Az írásban megküldött napirendhez képest javaslom, hogy vegyük le a napirendről a 
2. napirendi pontunkat, egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslatot, tekintettel arra, hogy ehhez nem érkezett kapcsolódó 
módosító javaslat, tehát nem volna miről tárgyalnunk ennél a napirendi pontnál. Javaslom, 
hogy ezzel a módosítással értendő szerkezetben szavazzunk, tehát az 1. és 2., az egyebek 
napirendi pontról. Aki ezt támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a napirend ilyen 
elfogadásának tárgyalását. 

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8889. szám – a 
bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Ennek megfelelően haladunk az 1. napirendi pont tárgyalásával, az egyes szakosított 
szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz -, amelyet T/8889. számon nyújtottak be - érkezett 
kapcsolódó módosító javaslatokat tárgyaljuk, ezek közül is azokat, amelyek a bizottság 
hatáskörébe tartoznak. Ennek a napirendi pontnak a tárgyalásánál, ha a helyettes államtitkár 
asszonyt köszönthetjük (Asztalosné Zupcsán Erika bólint.), akkor tisztelettel köszöntöm 
Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár asszonyt az Emberi Erőforrások 
Minisztériumából, aki számunkra közvetíti a kormányálláspontot ezekkel a kapcsolódó 
módosító indítványokkal kapcsolatban. 

Először az előttünk fekvő ajánlási sorban a 4/1. számon Talabér Márta képviselő 
asszony által benyújtott módosító indítványt tárgyaljuk. Kérdezem először a helyettes 
államtitkár asszonyt, hogy mi a kormány álláspontja.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Tárcaálláspontot tudok mondani: igen, támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e ezzel kapcsolatban álláspont, amit megosztanának 

velünk? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor szavazunk a kapcsolódó módosító indítványról. Ki az, 
aki támogatja? Aki igen, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a bizottság többsége támogatja a módosító indítványt.  

A 7/1-es, Csizi Péter által benyújtott módosító indítványról foglalunk most állást. 
Először a tárca álláspontját kérdezem.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, 

támogatjuk.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ahogyan azt az ajánlás alján látjuk, ehhez vannak 
kapcsolódó indítványok, természetesen ezekkel együtt szól a támogatás, és ennek megfelelően 
együtt is tárgyaljuk és együtt szavazunk ezeknek az elfogadásáról. Kinek van álláspontja, amit 
megosztana velünk? (Nincs jelzés.) Nincs. Amennyiben nincs, akkor az elfogadásról 
szavazunk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a 
bizottság túlnyomó többsége a módosító javaslatot támogatta.  

Tovább haladhatunk a 21/1. kapcsolódó módosító indítvány tárgyalásához, amit 
Schmidt Csaba képviselő úr nyújtott be. Kérdezem a tárca állásfoglalását.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a tárca nem támogatja. Van-e hozzá vélemény? 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a bizottság állásfoglalása következik. Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) A bizottság nem támogatta egyetlen szavazattal sem, tehát ezt a 
módosító indítványt elvetette a bizottság.  

Rátérhetünk a 76/1. ajánlási pont tárgyalására, amely egyébként egészen a 
76/20. pontig tárgyalandó. Ha ellenvetés van, akkor külön-külön tárgyaljuk. (Dr. Veres János: 
Nincs miért.) Mindegyiket Csizi Péter képviselő úr nyújtotta be. (Dr. Veres János: Átírja a 
mellékletet bizonyos pontosításokkal.) Így van, erről van szó, ezért gondoltam, hogy 
tárgyaljuk ezeket egyben. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van véleménye? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs 

jelentkező, akkor szavazunk ezekről a módosításokról. Ki az, aki támogatja? Kérem, 
kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság 
túlnyomó többsége ezeket is támogatta.  

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen a helyettes államtitkár asszonynak a részvételét, segítségét. További 
jó munkát kívánok. Ennek a napirendi pontnak a tárgyalását lezárom.  

Az egyebek következnek. Ki az, akinek a bizottság hatáskörébe tartozó véleménye, 
mondanivalója van e körben? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor ezt a napirendi pontot 
is lezárom. 

Az ülés bezárása 

A képviselőtársaimnak köszönöm szépen a részvételt, a munkájukat, és további jó 
napot kívánok. A bizottsági ülést bezárom. Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 14 perc.) 

 
 
 

 Dr. Puskás Imre 

a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Thomas-Takács Aliz 


